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OKRM/189/2019/Z/92 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 12. jednání sportovní komise rady města konaného dne 10. 12. 2019 

Přítomni: Jaroslav Berka, Ing.  Jiří Fencl, Jaromír Frank, Jan Hrdý, Jan Novotný, 

Ing.  Václav Protiva, Ing. Oldřich Souček, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, 

Bc. Pavel Šramhauser, Vojtěch Zach 

Omluveni: Bc.  Jiří Šilha 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 

 

Program jednání: 

1. Informace RM a  ZM 

2. Žádost o mimořádnou dotaci Softball Blondies z.s. 

3. Různé 

 

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (9/0/0/0) 

Schválený program: 

1. Informace RM a  ZM 

Přijato usnesení č. 49/2019 (10 - 10,0,0) 

 

RM dne 25.11.2019:  

 Směrnice č. 3/2019 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice 

 Pravidla dotačního programu na podporu sportu v roce 2020 (posun věkové hranice 6- 23 let 

s tím, že se jedná o děti a mládež - žáci, dorost, kadeti a junioři, nepatří sem sportovci, kteří jsou 

již zařazení v seniorských profesionálních družstvech/ jednotlivcích dospělých)  

 Pravidla a výběr žádostí pro poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České 

Budějovice za období leden-prosinec 2019 pro děti a mládež od 10 do 18 let. 

Probíhá příjem žádostí za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let v roce 2019 (10.12.2019 - 

10. 1. 2020). 

 Žádost TJSK Čéčova České Budějovice,z.s., o mimořádnou neinvestiční dotaci na uspořádání 

sportovní akce "15. ročník Mikulášské haly pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost" - schválena 

dotace ve výši 10 000 Kč dle návrhu Sportovní komise. 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění organizace basketbalových akcí na území 

statutárního města České Budějovice- schváleno prodloužení o dalších 5 let 
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 Žádost prezidenta hokejového klubu HC LVI 2009,z.s. 

 

Na jednání přišel p. Hrdý, změna hlasovacího poměru na 10. 

 

ZM dne 9.12.2019: 

 Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro TJ DYNAMO České Budějovice,z.s., na 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k výstavbě víceúčelové sportovní 

haly - schválena dotace ve výši 700 000 Kč. 

Pokud bude přidělena dotace z MŠMT předpokládá se ještě spoluúčast, předpoklad 12 mil. Kč. 

Hala bude využívána ZŠ Grünwaldova a ZŠ M. Školské. Bc. Z.Sýkora,MBA, ještě vznesl dotaz, 

zda je vyřešena v projektové dokumentaci  bezbariérovost. 

 Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SK Mladé,z.s.- tato žádost nebyla podpořena, 

žadateli bude doporučeno žádat v rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2020 - 

v opatření č. 5 pořízení/zhodnocení investičního majetku sportovních klubů a Dotačního 

programu Jihočeského kraje pro rok 2020. V plánu je stavba nové haly, která vyžaduje změnu 

územního plánu. 

 Sportovní  hala Stromovka  - bude zajištěn úložný prostor pod lavicemi na palubovce na 

koberce gymnastek 

 Seznam investičních záměrů - horizont 5 let: Multifunkční hala ve Čtyřech Dvorech, soukromí 

investoři 

 Schválen rozpočet na rok 2020:  běžné výdaje v rámci Dotačního programu na podporu sportu 

jsou ve výši 19 mil. Kč (OP 1,2,3,4,6,7), kapitálové výdaje jsou ve výši 1,1 mil. Kč, 

reprezentace dětí a mládeže od 10 do 18 let ve výší 250 tis. Kč, pro mládežnické sportovní 

akademie jsou alokovány prostředky ve výši 15 mil. Kč. 

  

2. Žádost o mimořádnou dotaci Softball Blondies z.s. 

Přijato usnesení č. 50/2019 (10 - 8,0,2) 

Dne 4. 11. 2019 byla doručena na Magistrát města České Budějovice žádost o udělení mimořádné 

dotace ve výši 18.250 Kč na financování účasti ženského softbalového klubu  

Softball Blondies z.s. v 2. české softballové lize v sezoně 2020.  

Žadatel má možnost přihlásit svůj tým pro sezonu 2020 do 2. nejvyšší soutěže žen v České 

republice – do 2. české softballové ligy žen. Z důvodu nedostatku hráček ve věku do 18 let klub 

nemůže financovat účinkování svého týmu z příspěvků na sportovní činnost dětí a mládeže. 

S účastí ve 2. české softballové lize žen jsou spojené náklady, které klub není schopen uhradit jen 

z členských příspěvků.   

Sportovní komise projednala žádost o poskytnutí dotace. 

3. Různé 

 Návštěva předsedy Národní agentury pro sport M. Hniličky - v Českých Budějovicích - bude 

poskytovat dotace od roku 2021, podpora sportu na ZŠ a SŠ. 

 

Jednání opustil Bc. Šramhauser - změna hlasovacího poměru na 9. 

 

 SKP České Budějovice z.s. - akce Sportuj s námi, dopolední nabídka haly pro MŠ  

 Pracovní skupina Budvar aréna - základní informace, v gesci Sportovních zařízení města ČB, 

právní posouzení stávajících smluv, jednání skupiny proběhne 8. 1. 2020 
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 Pracovní skupina Složiště - realizace bude v etapách, realizace haly v př., že FBC Štíři České 

Budějovice z.s. získají dotaci 

 Požadavek FBC Štíři České Budějovice z.s. o zařazení do opatření č. 2 - preferované kluby, na 

příští jednání komise bude přizván pan předseda. 

 

Příští jednání komise v úterý 21. 1. 2020 od 16,00 hod v zasedací místnosti č. 203, II. patro MM 

ČB. 

 

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 

počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů. 

 

12. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace RM a  ZM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 49/2019: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace z Rady a Zastupitelstva města České Budějovice 
 

 

K bodu:  Žádost o mimořádnou dotaci Softball Blondies z.s. 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 50/2019: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 18 250 Kč pro Softball 

Blondies z.s. 

 

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2019 

Zapsal(a): Ing. Jana Stluková, sekretářka komise 

Ověřil(a): Jaromír Frank 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                   v.r. 


